
SONČNA VRATA 

Sončna vrata pripeljejo posameznika na pot ljubezni in modrosti. Kdor v sebi odkrije ta 

dva čudovita bisera lahko spozna skrivnost celotnega vesoljnega reda, od 

najmanjših zakonitosti, pa vse do prasvetlobe večnega ognja, 

kateri napaja vso neskončnost. 
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MUHA IN NASTANEK KOMETOV 
 

1 Da boste lahko to pomembno nadaljevanje temeljito razumeli, se bo treba nekoliko vrniti k pravkar 

povedanemu, to je samo k pozitivno polarnemu delu naše muhe, k temu zbirališču življenja. 

2 Pazljivo poglejte Sonce! Le kdo od vas bi mogel izmeriti, kako daleč od njega segajo poslednji žarki? 

Ta razdalja gotovo ni nepomembna. Če boste določili starost Sonca na več kot sto tisoč deciljonov let, v 

katerem za vas nedojemljivo dolgem časovnem obdobju je Sonce neprestano pošiljalo svoje žarke v 

neskončni prostor, in sicer tako, da tisti žarki, ki so najprej izšli iz njega, še zdaj hitro potujejo v prostrano 

neskončnost, neštetokrat več žarkov pa se je znova vrnilo k njemu s tistih točk, ki so jih ujele, boste prej 

povedano o zbirališčih življenja toliko bolj zanesljivo in temeljito razumeli, ko vam vsak dan sijoče Sonce 

nadvse prepričljivo govori: Poglejte, tako dolgo že pošiljam svoje žarke v prostranstvo, pa ni zaradi tega 

moja svetloba, nič slabotnejša, kot je bila pred za vas neskončno dolgimi časi! 

3 Lahko da boste ob tem vprašali: Le kako bo Sonce spet dobilo nazaj tiste žarke, ki odtlej, ko so nastali, 

še zmeraj odhajajo v neskončne prostorske daljave? 

4 To stvari sploh ne škodi; kajti tudi če bi se žarki oddaljili še deciljonkrat bolj, kot so se že, bodo nekoč 

zagotovo našli točko, ki jim bo zaprla pot in jih prisilila k vrnitvi. 

5 Morda bi radi vprašali: Le kako se nadomesti sončna svetloba, ko se zaradi dolgega potovanja svetlobe 

in zaradi redkih vidnih zadrževalnih točk gotovo vrne samo zelo malo oddane svetlobe? 

6 Toda, tudi to ne škoduje naši stvari; kajti zato, da Sonce dobi nazaj le zelo malo svojih oddanih žarkov, 

je ono samo po drugi strani zbirališče in kot takšno sprejema žarke od več kot milijarde sonc, jih v sebi 

intenzivira in potem spet v gosti masi oddaja. 

7 Vidite, če to le nekoliko upoštevate, boste zlahka odkrili, kako gospodarno Sem uredil svetlobo od 

neskončnosti do neskončnosti, tako da niti najmanjši atom ne plava brez smisla v neskončnem etru! 

8 To je nekoliko težje razumljivo duhu, ki ni vajen misliti o velikem; toda ustvarjalni primer, ki vam ga 

bom še dodal, bo gotovo veliko pomagal vašemu duhu, da bo razumel vračanje in gospodarno 

izmenjavo žarkov. 

9 Torej glejte: Povsod tam, kjer se za vaše pojme seveda v zelo daljnih medprostorih srečujejo žarki dveh 

sonc, tudi ti žarki sami postopno postajajo bolj in bolj medse bojne sprejemne točke. 

10 In že sprašujete: Le kako. 

11 Na to vprašanje je zelo lahko razumljivo odgovoriti, ker najbrž domnevate, da je oddani žarek, 

vsebovan v času in prostoru, četudi še tako neizmerno subtilen, vendar le nekaj materialnega. 

12 Če se torej takšni žarki dveh sonc srečajo, so seveda tudi kot žarki enega sonca enake polarnosti. 

Veste pa, da se enake polarnosti nikoli ne privlačijo, temveč zmeraj odbijajo; In če imate v srcu vsaj nekaj 

razumevanja, morate zaradi pravkar povedanega doumeti: če se tako srečujoči se žarki odbijajo, potem 

na določen način tudi drug drugemu služijo, tako da se pošiljajo domov. 



13 In kaj se zgodi, ko se žarki več sonc čisto naravno nujno srečajo v takšnem medprostoru, ki je od vseh 

sonc skoraj enako oddaljen, sicer tako, da se srečajo žarki od vseh strani, ki si jih je mogoče zamisliti? 

14 To je seveda malce drugačno vprašanje. Da pa vas ne bom predolgo zadrževal z manj pomembnimi 

rečmi, naj vam takoj odkrito povem, kar bi tudi sami odkrili, če bi nekoliko bolj premišljali: na tem mestu 

nastane konflikt žarkov, in sicer zaradi tega, ker del žarkov čisto ravno seka progo drugega dela, in se 

tam srečuje - to križišče žarkov si morate predstavljati tako, kot da bi več takšnih križev naložili drugega 

na drugega, da bi bila iz enega središča vidna množica iztekajočih se žarkov. 

15 Ti križajoči se žarki nujno nevtralizirajo polarnost in s tem ovirajo druge, ki jim križajo pot, da se ne 

morejo takoj umakniti. Tako nastane tu sčasoma klobčič žarkov ali za vas bolj razumljivo, lesketajoči se 

svetlobni klobčič, in ta dobi po dolgih časih takšnega zbiranja žarkov nekakšno fino megličasto gostoto 

ter postaja čedalje težji. 

16 Gre za tole: sonca so prav tako kot planeti, gibljejo okrog nekega drugega središča; sonce, ki se na 

svoji dolgi poti bolj približa temu svetlobnemu klobčiču potegne ta klobčič v svoje območje in ga použije. 

17 In ker zdaj to veste, vam povem, da je to najobičajnejši način nastanka kometov. 

18 Toda že spet slišim vprašanje: Kako pa takšni kometi lahko obstanejo in jih tisto sonce, ki jih je 

pritegnilo, ne použije? 

19 Odgovor bi sicer lahko našli v že povedanem; toda da se ne boste trudili z razmišljanjem, vam raje 

kar takoj povem, da je razlog v prej omenjeni nevtralizaciji žarkov. Kajti glejte, s to nevtralizacijo ali - za 

vas še bolj razumljivo povedano - pritrditvijo postanejo tako zbrani žarki negativni in tako ustvarijo 

nasproti soncu že polarno nasprotno točko: le-ta je po vašem zakonu Moje ureditve že sposobna 

neprenehoma sprejemati pozitivno polarne sončne žarke, ki jo srečujejo, jih sprostiti in tako porabiti za 

svojo hrano. 

20 Da takšen komet to počne, vam dokazuje prvič že njegov, pogosto zelo razširjeni megličasti krog, ki 

ga obdaja; ta se navadno razširi na nasprotni strani sonca v dolg rep. Kaj pa je pravzaprav ta rep? 

21 Glejte, ta rep ni sam po sebi nič drugega kot zakasnitev iz sonca iztekajočih se žarkov, ki jih negativna 

polariteta ovira v njihovem prvotnem, iz sonca izhajajočem zagonu, in postanejo zato, ker se na svoji 

poti obrnejo k telesu, ki jih privlači, vidni kot nadvse rahla megličasta masa. 

22 Vidite sedaj, s tem je soncu sicer prirasel novi gost, ki bo použil prav veliko žarkov, dokler ne bo 

dosegel planetarne gostote. Ko pa jo enkrat doseže, je s svojo središčno silo prisiljen, brez škode za svojo 

bit neštetokrat povrniti soncu njegove žarke, potem ko pri svojem planetarnem položaju ne sprejema 

samo žarkov tistega sonca, v katerega območju je, temveč v masah vsrkava vase žarke neštetih sončnih 

teles, ki ga obdajajo od vseh strani, in jih na določen način dovaja svoji materi. 

23 No, to zdaj že veste: toda v vas se bo že spet zbudilo vprašanje: Kaj pa ima naša majhna muha opraviti 

s temi kometastimi tvorbami in vračanjem sončnih žarkov? 

24 Na to naj vam odgovorim takole: Samo še čisto malo potrpite in takoj jo bomo pustili odbrenčati za 

mogočnim hrumenjem na novo nastalega nebesnega telesa! 

25 Preden pa to lahko storimo, je nujno, da sami bežno pogledamo na žarke, ki se iztekajo iz sonca, in 

spoznamo, kaj so pravzaprav ti iztekajoči se svetlobni delci. 

26 Deloma tako in tako že veste: kljub temu ne bo škodovalo, če stvar na kratko ponovimo. Torej 

prisluhnite: ti iztekajoči se svetlobni atomi so obenem tudi, kot le veste, prva stopnja in podlaga za 

nastanek svetlobnih živalic, o katerih ste že slišali. 

27 Zdaj glejte: skupine takšnih žarkovnih atomov, iz katerih pozneje nastane planetarni klobčič, so 

obenem tudi skupine živalskih življenj, namreč v takšnem planetarnem klobčiču. 

28 Kako pa se najprej izraža to živalsko življenje na takšnem novem planetu? 



29 Živalsko življenje se nujno izraža dvakratno, in sicer prvič v negativnem življenju, ki je tu rastlinsko 

življenje. Ko to življenje postane primerno nasičeno in ne more več sprejeti vsega razpoložljivega 

polarnega življenja, se naravno in nujno izoblikuje pozitivno polarno življenje in ima zaradi 

prenasičenosti negativnega življenja potem dovolj hrane zase. 

30 Kako pa se oblikuje in izraža to prvo pozitivno polarno življenje? 

31 Vzemite samo mikroskop in opazujte kakršno koli vodno kapljico, ki gnije zaradi primesi rastlinskih 

delov, ali opazujte celo sok iztisnjene rastline, pa boste v svoje nemajhno začudenje zagledali cela krdela 

živalic (živalic - dopolnilo izdajatelja), zaradi česar vam bo po tem pojasnilu brez velikega truda kmalu 

postalo jasno, kako se negativni življenjski pol obrača in potem preide v pozitivno polarno življenje. 

32 Vidite zdaj, Moji ljubi otročiči, ko se je zdaj tukaj začelo oblikovati živalsko življenje, potem tudi ne 

more več priti do zastoja, temveč spet začenja svoje postopno vračanje - k prasredišču vsega življenja! 

33 Ker pa se zaradi večne ureditve povsod opaža postopen potek, ki sam na sebi ni nič drugega kot 

čedalje popolnejše in večje zgoščevanje življenja - to se čisto naravno dogaja tako kot z vračajočimi se 

žarki, ki tudi naravno postajajo vedno intenzivnejši, kolikor bližje svoji prvotni izhodiščni točki dospejo - 

tako je tudi naravno, da življenje ne more hiteti k svojemu izvoru v tej razpršenosti, temveč se zbira v 

vedno gostejših oblikah in se tako spet vrača k svojemu večnemu izvoru. 

34 Katera pa je naslednja stopnja, v katero se konsolidira (zedini-dopolnilo izdajatelja) to prvo pozitivno 

polarno življenje? 

35 Ljubi Moji, naj nastopi naša muha! Glejte, to je prva živalca, ki naseli takšen na novo nastali planet; 

kajti kakor veste, ta živalca še dandanes uživa takšno hrano, po kateri trilijon kratno življenje v njej 

postane eno življenje! In tako boste razumeli, zakaj sem prej rekel: Samo še malo potrpljenja, pa bomo 

na našo muho kmalu slišali brenčati za mogočnim hrumenjem naše nove planetne kepe! 

36 Razumeli boste tudi, kako muha postane in je zbirališče življenja. 

37 Poleg tega naj vam še povem, da v tem pogledu kot zbirališče življenja ena sama muha šteje več kot 

vsa naša prej oblikovana planetarna kepa! In če to upoštevate, boste razumeli, kako zelo vzvišeno nad 

zunanjo materijo je življenje samo že v prvi iskrici, razumeli pa boste tudi to, da je življenje enega samega 

človeka višje kot vsa sonca in planeti vsega vam znanega vesolja. 

38 In če to razumete, vam tudi ne bo težko dojeti, zakaj sem Jaz kot praživljenje vsega življenja kot Oče 

in odrešenik prišel na Zemljo in sem tu človeka naredil za Svojega otroka in mu pripravil pot do svojega 

srca. In končno boste tudi iz tega lahko spet malo bolj razumeli, zakaj sem vam rekel: Muha, muha vam 

poje o zmagi! 

39 Zmaga sicer še ni popolna, toda nadaljevanje in nadaljnja sporočila vam bodo omogočila, da boste 

jasneje razumeli, koliko zmage je že samo tukaj. - Naj bo za danes dovolj! 
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